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Vedtægter
Finanssektorens Uddannelsescenter
§1

Navn og hjemsted
Foreningens navn er Finanssektorens Uddannelsescenter, i det følgende betegnet Uddannelsescentret.
Dens hjemsted er Skanderborg Kommune.

§2

Formål
Stk. 1. Uddannelsescentret har til formål at udbyde ydelser, der til enhver tid kan opfylde det behov,
medlemmerne har for at uddanne sine medarbejdere. Uddannelsescentret er en non-profit
uddannelsesforening, der ikke drives som en erhvervsvirksomhed med gevinst for øje.
Stk. 2. Uddannelsescentret vil derfor bl.a.
1) planlægge og gennemføre uddannelse i form af kurser, konferencer, work-shops og seminarer,
2) udvikle, vedligeholde og sælge kurser og uddannelsesprogrammer for medarbejdere indenfor den
finansielle sektor,
3) yde medlemmerne rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med afvikling af kurser og
uddannelsesprogrammer i eget regi,
4) stille kursus- og konferencefaciliteter til rådighed for medlemmerne for afholdelse af åbne eller
lukkede arrangementer i Skanderborg,
5) varetage medlemmernes uddannelsesmæssige interesser,
6) udbyde kursus- og konferencefaciliteter til ikke-medlemmer i det omfang, der er kapacitet til det på
Uddannelsescentret.

§3

Hensigtserklæring
Medlemmerne er indstillet på fortrinsvis at benytte Uddannelsescentrets uddannelsestilbud.

§4

Optagelse
Stk. 1. Som medlem af Uddannelsescentret kan efter bestyrelsens beslutning optages enhver virksomhed
med tilknytning til finanssektoren. Såfremt optagelse nægtes, kan vedkommende virksomhed indbringe
spørgsmålet for den førstkommende ordinære generalforsamling, der træffer endelig afgørelse.
Virksomheder, der indgår i en koncern, kan efter bestyrelsens beslutning optages samlet eller enkeltvis.
Stk. 2. Ved indmeldelsen betales et indmeldelsesgebyr, der beregnes på grundlag af det antal
medarbejdere, som det nye medlem har ifølge den på optagelsestidspunktet seneste offentliggjorte
årsrapport.
Bestyrelsen fastsætter hvert år det beløb, som nye medlemmer skal betale i indmeldelsesgebyr pr.
medarbejder.
Stk. 3. Ved indmeldelse, som sker senest 3 måneder efter, at det nye medlem helt eller delvist har
overtaget et udtrædende medlems virksomhed, jfr. § 5, stk. 4, reduceres det nye medlems
indmeldelsesgebyr med et beløb svarende til det indmeldelsesgebyr , det udtrædende medlem i sin tid
betalte vedrørende den overtagne virksomhed. Det nye medlems indmeldelse inden for anførte frist
indebærer endvidere, at det udtrædende medlem ikke skal betale udtrædelsesgebyr i henhold til § 5, stk.
7, vedrørende den overtagne virksomhed.

Stk. 4. Ved en fusion mellem et medlem og et ikke-medlem, hvor medlemmet ophører med at eksistere,
jfr. § 5, stk. 3, finder bestemmelserne i ovennævnte stk. 3 tilsvarende anvendelse, hvis det nye selskab
indmelder sig inden 3 måneder efter fusionen.
Stk. 5. Ved fusion mellem et medlem og et ikke-medlem, hvor medlemmet fortsætter med at eksistere,
skal medlemmet betale indmeldelsesgebyr i henhold til stk. 2 i relation til det antal yderligere
medarbejdere, som fusionen tilfører den fortsættende medlemsvirksomhed. Det samme gælder, hvor et
medlem helt eller delvist overtager et ikke-medlems virksomhed.

§5

Udtrædelse
Stk. 1. Medlemskabet kan bringes til ophør ved udgangen af en december måned med mindst 12
måneders skriftligt varsel.
Stk. 2. Ved fusion eller anden virksomhedsoverdragelse mellem to medlemsvirksomheder fortsætter
medlemskabet med den ved fusionen/virksomhedsoverdragelsen skabte virksomhed.
Stk. 3. Ophører et medlem med at eksistere ved at blive fusioneret med et ikke-medlem, anses dette for
udmeldelse pr. den dato, hvor fusionen indtræder, til udtræden ved månedens udgang.
Stk. 4. Ved virksomhedsophør af andre grunde end fusion, herunder hvor et ikke-medlem overtager
medlemmets virksomhed, kan udtrædelse finde sted ved udgangen af det kalenderkvartal, i hvilket ophøret
er sket.
Stk. 5. En virksomhed, som kommer under bobehandling i forbindelse med konkurs, udtræder af
Uddannelsescentret. Udtrædelse sker fra den dag, hvor der afsiges konkursdekret eller åbnes
forhandlinger om tvangsakkord, medmindre boet efter konkursloven erklærer at ville indtræde i
medlemsforholdet.
Stk. 6. Udtrædende virksomheder har intet krav på Uddannelsescentrets midler.
Stk. 7. Når et medlem giver meddelelse om opsigelse af medlemskab, jfr. stk. 1, eller når et medlem i
øvrigt udtræder, jfr. stk. 3-5 incl., betales et udtrædelsesgebyr, jfr. dog stk. 8 samt § 4, stk. 3 og stk. 4.
Udtrædelsesgebyret udgør 2 gange det beløb, som det udtrædende medlem på det pågældende tidspunkt
skulle have betalt i indmeldelsesgebyr, jfr. § 4, stk. 2, dog minimum 2 gange det oprindeligt indbetalte
indmeldelsesgebyr.
Hvis en virksomhed er udtrådt ifølge egen opsigelse, har virksomheden ret til at benytte
Uddannelsescentret i indtil ét år efter udtrædelsestidspunktet. I så fald sker benyttelsen på samme vilkår,
som gælder for medlemsvirksomhederne, idet benyttelsen dog sker vederlagsfrit op til et beløb svarende
til, hvad det udtrådte medlem skulle have betalt i indmeldelsesgebyr på opsigelsestidspunktet. Ønske om
at udnytte denne ret skal meddeles Uddannelsescentret skriftligt senest ved udløbet af
opsigelsesperioden, jfr. stk. 1.
Stk. 8. Hvis et medlem helt eller delvist overtages af et medlem af foreningen eller af et afviklingsselskab,
som indmeldes i foreningen inden for en af bestyrelsen fastsat tidsfrist fra afviklingsselskabets stiftelse,
kan bestyrelsen beslutte, at der ikke skal betales udtrædelsesgebyr for den del af den udtrædende
virksomhed, der inden for en af bestyrelsen fastsat tidsfrist overtages af en eller flere virksomheder, som
er eller bliver medlemmer af foreningen, inden en af bestyrelsen fastsat frist.

§6

Eksklusion
Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og/eller pålægge en bod, når dets betalingsforpligtelse over
for Uddannelsescentret er forfaldne med mere end 3 måneder, eller når det efter bestyrelsens skøn ikke
længere opfylder betingelserne for medlemskab, eller hvis medlemmet eller et selskab i den koncern, hvori
medlemmet eventuelt indgår, har gjort sig skyldig i grovere eller gentagne overtrædelser eller omgåelser

af disse vedtægter eller i øvrigt har krænket Uddannelsescentrets interesser.
Stk. 2. Det af bestyrelsen ekskluderede medlem kan indbringe bestyrelsens beslutning for generalforsamlingen og i den anledning give møde på den første derefter følgende generalforsamling, men
bestyrelsesbeslutningen forbliver i kraft, indtil generalforsamlingens afgørelse foreligger. Til generalforsamlingens godkendelse af eksklusion kræves, at 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Det af
bestyrelsen ekskluderede medlem kan ikke deltage i en sådan afstemning. Genoptagelse kan herefter kun
finde sted ved beslutning af generalforsamlingen.
Stk. 3. En i medfør af stk. 1 pålagt bod tilfalder foreningen.

§7

Kontingent, licens og hæftelse
Stk. 1. Kontingentet betales efter regler fastsat af bestyrelsen og beregnes i forhold til det samlede antal
medarbejdere i medlemsvirksomheden i henhold til den årsrapport, der er offentliggjort senest forud for
Uddannelsescentrets ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse.
Stk. 2. Hvert år fastsætter bestyrelsen endvidere eventuel e-learning-licens og/eller minimumskontingent.
Stk. 3. Har der et år været underskud, kan dette dækkes af egenkapitalen i det omfang egenkapitalen
overstiger 25% af de budgetterede omkostninger. Underskud udlignes i øvrigt – år for år – ved opkrævning
af ekstraordinært bidrag fra medlemmerne. Underskudsdækning fordeles blandt medlemmerne efter
samme princip som anført i § 7, stk. 1.
Stk. 4. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§8

Generalforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal.
Bestyrelsen indkalder samtlige medlemmer til generalforsamlingen. Varslet skal være mindst 2 uger.
Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, der udsendes sammen med indkaldelsen, skal
indeholde:
1. Ledelsens beretning.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og forslag om decharge til bestyrelse og direktør.
3. Valg/udpegning af bestyrelsesmedlemmer.
4. Valg af en statsautoriseret revisor.
5. Eventuelt.
Stk. 3. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.
Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må med
nærmere motivering skriftligt være direktionen i hænde senest den 1. februar. Foreningens årsrapport skal
senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse udsendes til medlemmerne.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller efter
motiveret skriftlig begæring til bestyrelsen af mindst 1/5 af foreningens medlemmer. Indkaldelse til en
ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme varsel som ved den ordinære
generalforsamling. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde indkalde med kortere varsel. Når afholdelse af
ekstraordinær generalforsamling begæres af andre end bestyrelsen, skal bestyrelsen senest 2 uger efter
begæringens modtagelse udsende indkaldelse med angivelse af dagsorden.

Stk. 6. Hvert medlem har 1 stemme for hver påbegyndt 100 medarbejdere pr. senest offentliggjorte
årsrapport, jfr. § 7, stk. 1. Intet medlem kan afgive mere end 20 stemmer. Et medlem kan stemme på
generalforsamlingen ved en til bestyrelsen eller et andet medlem afgiven skriftlig fuldmagt.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er
foreskrevet i nærværende vedtægter. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§9

Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer, der udpeges/vælges hvert år på den ordinære
generalforsamling.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges/vælges inden for følgende tre medlemskategorier:
•

Bestyrelsen for Lokale Pengeinstitutter (LOPI) – foreningen for lokale banker, sparekasser og
andelskasser i Danmark – udpeger/vælger blandt foreningens medlemmer 4 bestyrelsesmedlemmer, og heriblandt formanden.

•

Endvidere udpeger/vælger Landsdækkende Banker (LDB) blandt sine medlemmer 2 bestyrelsesmedlemmer.

•

Herudover kan ét bestyrelsesmedlem vælges/udpeges af og blandt Uddannelsescentrets øvrige
medlemmer, såfremt de øvrige medlemmer tilsammen tæller 1000 medarbejdere eller derover.
Har de øvrige medlemmer tilsammen mere end 4.000 medarbejdere, kan der vælges/udpeges 2
bestyrelsesmedlemmer.

En virksomhed, der er koncernmedlem af Uddannelsescentret, kan højst være repræsenteret med ét
medlem af Uddannelsescentrets bestyrelse. Hvis LOPI eller LDB udpeger/vælger et bestyrelsesmedlem
fra et selskab, der er forbundet med koncernmedlemmet, kan koncernen ikke udøve indflydelse mht.
udpegning af bestyrelsesmedlemmer inden for den anden interesseorganisation, og koncernen har ikke
valgret inden for gruppen af øvrige medlemmer.
Datterselskaber, der har selvstændige medlemskaber af Uddannelsescentret, men er forbundet til den
samme koncern, kan højst være repræsenteret med ét medlem af Uddannelsescentrets bestyrelse. Hvis
LOPI eller LDB udpeger/vælger et bestyrelsesmedlem fra et datterselskab, kan koncernens øvrige
datterselskaber ikke udøve indflydelse mht. udpegning af bestyrelsesmedlemmer i interesseorganisationerne, og de har ikke valgret inden for gruppen af øvrige medlemmer.
Stk. 3. Valgbare som bestyrelsesmedlemmer er personer på direktionsniveau i en medlemsvirksomhed
samt personer på direktionsniveau i en bagvedstående koncern, hvis koncernen i sin helhed er medlem
af Uddannelsescentret.
Hvis medlemsvirksomheden er en fagforening, er det alene formandskabet for denne, der er valgbar som
bestyrelsesmedlem.
Stk. 4. I tilfælde af varigt forfald udpeges et nyt bestyrelsesmedlem.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.
Stk. 6. Bestyrelsesmøde indkaldes, så ofte formanden skønner det nødvendigt, eller når 2
bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.
Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og ud over en af disse 4
bestyrelsesmedlemmer er til stede. Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Beslutninger træffes ved
simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Stk. 8. Over forhandlingerne i bestyrelsen
bestyrelsesmedlemmer, der er til stede på mødet.

§ 10

føres

en

protokol,

der

underskrives

af

de

Udvalg mv.
Der kan efter behov nedsættes udvalg, projektgrupper, referencegrupper o.lign.

§ 11

Vederlagsforhold
Hvervet som bestyrelsesmedlem/udvalgsmedlem m.v. er ulønnet.

§ 12

Ledelse
Uddannelsescentret ledes af en direktør, der ansættes af bestyrelsen til - med ansvar overfor bestyrelsen
- at forestå den daglige ledelse af foreningen. Direktørens løn- og ansættelsesvilkår fastsættes af
bestyrelsen.

§ 13

Tegningsregel
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand - i dennes forfald af næstformanden - i forbindelse med et
andet bestyrelsesmedlem eller med direktøren.

§ 14

Årsrapport og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Foreningens årsrapporter skal revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der skal være
statsautoriseret. Direktøren skal aflevere årsrapporten til revisor senest den 1. marts.
Stk. 3. Efter at årsrapporten er underskrevet af direktøren og forsynet med udkast til påtegning fra
revisionen, afleveres det senest den 1. april med bemærkninger til bestyrelsen til underskrift.

§ 15

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Stk. 1. Nærværende vedtægter kan ændres på en generalforsamling i henhold til fremsat forslag i
dagsordenen, såfremt 9/10 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis forslaget støttes af bestyrelsen,
kan det dog vedtages med 3/4 majoritet. Beslutning om ændring af § 9, stk. 2 kan dog alene ske, såfremt
Lokale Pengeinstitutter - Foreningen for lokale banker, sparekasser og andelskasser i Danmark - stemmer
for.
Stk. 2.
Beslutning om foreningens opløsning kan vedtages på en i dette øjemed indkaldt
generalforsamling, såfremt mindst 9/10 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis forslaget støttes af
bestyrelsen, kan det dog vedtages med 3/4 majoritet.
Stk. 3. Træffes beslutning om opløsning af foreningen på anden måde end ved fusion, nedsætter
generalforsamlingen et likvidationsudvalg, der skal forestå aktivernes realisation og midlernes anvendelse
i overensstemmelse med derom af generalforsamlingen truffen beslutning.
Stk. 4. Når udvalget har afsluttet sit arbejde, indkaldes til afsluttende generalforsamling, på hvilket
udvalget aflægger beretning, hvorefter foreningen erklæres ophævet.

§ 16

Ikrafttrædelse
Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 10. juni 1993. Senere ændringer vedtaget på

foreningens generalforsamling den 8. april 1994, den 28. april 2005, den 2. maj 2007, den 28. april 2008,
den 7. maj 2009, den 27. april 2010, den 11. maj 2011, den 23. april 2012, den 30. april 2015, den 3. maj
2017, den 3. maj 2018 og den 9. maj 2022.
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